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 حركي وهو - «؟ُلَمْفَأ اذام « ُهمأد َنيلاس - رح

 رلاغأ يف تاعاس َةَّدِع دالوألا

 ذل لولا تح - لاما هس فيلاكُلا دبر دوم َنمْخَشسُم
 .وريرس يف "سياج وهو لاغألا مره ٍضَْبب مايقل ُهنكُي مَا

 مم مهتالماعم يف باتكلا اذه نم ةدافتسإلا لمن كنب كِلدَك
 او تقلا نم ٍراغّصلا

 انكلا اذه يف ٍةاطْمُملا تادآشُيإلا لك ين

 هَ :رورضلا داوَملا

 ب ناولألاو ناهذلا عاونأ نم ُلَمْمَسُي ام ُلُكو

 ٍتايمَك ىلع لوصُحلا ْنِكُْي يذلا فافجلا_عيرّسلا
 .ناهّدلا

 1مل ءارتلكنإ يف ََس - ةظوفع عبطلا قوقح ©

 نانا ةّبككم



 اهكرتاو فادصألا ِنْوَل ١(

 | ٍةَمَظَمنُم هَ دلما بزاوج طَغ (؟

 .طغتضلاب ٍنوُجْمْلا يف فادصألا ِزِرْغا (*



 ىَعْفألا ُةّيْمُدلا

 (ضْألا ىلع ىتفألا وذ رج يف همم ريما َكَتْخأ ذأ دوُخأ ديس )

 :ٌةَمزآللا َْتاَدَعما

 .ِةّيحلا سأَر لَغ لُصْحَتِل  ٍةَركلا ىلَع

 اديسلا ىَدْحإ َرْبَع َرَخآلا َفّرطلا كِلأو ةرابوُدلا يف
0 3 9 6 2 00 

 ١( ىّرْخآلا ةّدادّيسلاف ٍةَركبلاب اًهعبنأ مث ةرابودلا يف تارّكَبلا كِلْمُأ .

5 



 .رطئاحلا ىلع َةَروُملا قيلت َكنكْمُي َنآلاو

1 



 : ٌةَمرأللا تاَدَعْملا

 ”اطرسلا طع عدا
 0 مطقلا رب

 لبو ٍةليوُطلا اصملا ٍيَقَرَط ٍدَحأ َلوَح اًريَِص اًرَح َلَمْعا
 .رطوُسلا ىلع َلْصْحَتِل ,ماكحإب

 ٍةتكْمُم َودُم لَوْ ةَماَودلا ناو ٍةَمْوادُم ىلَع كتَردقَم ربتخا
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 مدغأو اروي مشا
 وقت ِءاذيللاب ناك اذإ



 . تَرَ اذإ - وفاقتشا شين رو بطب دِلطأ ْمُث - اماَق في بطلا رنا (*

 .رطتاحلا ىلع قر ىلع قبلا علو
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0 
 | ةنولم َةَماَوُد

1 
 . َبعللا وه يف

 ” قاتلا ىقنلا نم هتحنأ
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 ص كَل ُبيِلَيَس»

 :ةَمزآللا َْتاَذَعْما

 قيس - لاو فوط .جؤتش نون
0 

3 

3 

 د

 ام

3 
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 ذب هكرئاو شيرلا ِنْوَل ١(
 *. ىلاوح ُهَلوُطو تتارتييتنتم ء ُضْرَع اطير ِنوُقركلا ٍةْطِق ٍلوُط لح ْمَطْما ('

 رستم
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 : ةمزآللا َتاَدَعْملا

 اهيف ْعَتض ْمُث .اهالغأ نم تارتيبتْنَس " ىلاوح عافترال ءاملاب ةَروُراقلا الما (4
000 



 انَبلاو ٍدالوألا َنِم ريكا ناك اق »

 اللا ْتاَدَعُما

 ُةَمَقْرتف (ًالتم ريفص رقوُدْْصْوأٍةَبْلَح) حْطَسُس مسج يأ ىلع ةطاقندلا رطقنضا ّنآلاو

 .قرابودلا رثَسي
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 ٍروُهُْرلا صيصأل ٌءاعو

 . ًالاجو ةّيِبِذاج الكأ صيِصألا هبف رئيس

 ديف اينصأ عضت نأ كتدلاو نيس , 1 3
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 : ٌةَمزآللا َتاَدَعْما

>30 



 م لبحلا ايا
 دقاسلاو رطْبّرلا يَتقَطني اًيْطعُم

 اهل 1



 رقّرولا َنِم تافافل ُدْقِع

 ارذجلا ٍقّرَو اياقْب ضْعَب
 . اهامفيتنسال ةَيِرَطلا

 لاهو ( نْيرْل للا قَرَوْرَأ )نَا

 : ٌةَمزأللا تاَدَعْمل
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 : ُةمزأللا َتاَدَعمل

 . عطس ساط ذأ ءانإ

0 
 ولضعلا دولاب نع أ ُيِيْمَط بار
 . ةريِغَص هاضْيَي ٌراجْحَ

 بارشلا َقْوَم آر عض (* 3

 راحل تارك كسا 4



 اء نِم تالاوطم جوز
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  سطاطتبلاب جفال ُْبَط
 . ( سطاطتلا ) اطاطتبلاب طم متاعبط لمع يف مدت فس



 يرسل ٍلِئاسُرل ْيرْحِس ٌدِيِج

 كلا ةَقَرولا ْعَضَن

432 



 لواح َنآلاو
 . اهفَظنَأ يلاتلا بكرم

 : ٌةَمزآللا تاَدَعْلا

 افيسالا َتْدرَأ اذإ فت هكا . لاكنمألا مص أَ

 تاغبصب أ ِوَلْا ثلا رأ  غابصألا وأ ناولألاب ٍنطلا اذه نيل



 ٍداليملا ٍدبِع َةَبَطَج

 ٍدهك وه ٌحلطمتو

 : ةمرآللا ْتاَدَعْلا

 .قروُصلا يف ىرّت امك رجلا 0 َنْطقلا 0 )0
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 لا َقْوَف يِجْلتلا ْلُجّرلا 0
 .داليملا ديِع َدَلْيَل ءاشملا ْةَدِئام ىلع اًمئار اذه وُدَِي فسم

 : ٌةَمزآللا تاَدعْما

 .راف ىَيَرُم ُنابَطْرم
 . مجمل هيا ( سطاطُب ) اطاطت ُةبَح
 . (ءارغ وأ ُممص) ةَقيصال هدام





 «تاياوهلا» ٌةلِسْلِس

 ةقيرط ُةَيودَي لاغشأ - ١

 اهمْنُص َكّنِكُْي باعلأو بعل - ١

 ةّيِرحّسلا باعْألاو ّلّحلا - "
2 2 5 

 سطغلاو ةَحاَبسلا لوصأ - 4

 ةّيسورفلا عوام -

 روتسزتارت ويذار نصت

 اريماكلاب ٌريوُصَتلا -

 ةاوهْلل تاّينورتكلإالا - 6
 جنرطصلا مّلَعَت - 4 0

 مدقلا ةرك - ٠

 مْسرلا- ١
 تيرا

 561165 633 ماةطأم

 اًاولأ لوانتت باتك ٠٠٠١ نمرتكتا نآلا ةملاملا بك ةلياس ف
 نم اهب صاخلا نايل اياطا : راّممألا فاد بساتت تاعوضوملا نم

 توريَب -حلّصلاضاّير ةَحاَس - نانشإ ةبنبكم


